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A magyar nyelv őrei
Általános iskola ötödik osztályában nyelvtanórán osz-
togatták a helyesírási szótárat. Ha nem voltunk biztosak 
egy-egy szó, kifejezés helyesírásában, csak ki kellett nyit-
nunk a mindentudó könyvet, s nyomban segíthettünk 
magunkon. Minden bizonnyal az az elképzelés vezérelte a 
tanárokat, hogy ez szokássá válik, s egy idő 
után mondaniuk sem kell, automatikusan 
nyúlunk a szótárért. Nem utolsósorban pe-
dig tanulunk belőle.

Egy napilapot, folyóiratot, magazint óva-
tos becslések szerint is több százezer ember 
olvas. Fellapoztam egy újságot, és számolni 
kezdtem a helyesírási hibákat. Harminc ol-
dalon találtam harmincötöt. Ha az újságírók 
a nyelv őrei, akkor helyesen és stílusosan 
kell írniuk. Ehelyett mit látunk? A cikkek 
hemzsegnek a hibáktól, az olvasók pedig vagy a fejükhöz 
kapnak hitetlenkedve, vagy hagyják magukat becsapni. 
Ha mind többet hibázunk, megeshet, hogy egy idő múlva 
akkora befolyással leszünk a magyar nyelvre, hogy vég-
képp eltorzítjuk azt.

Nyissunk meg egy internetes fórumot! Hogyból „h”, 
mertből „m”, szerintemből „sztem”, valószínűlegből „val-
szeg”, ténylegből „tleg”, azt hiszemből „asszem”, szeret-
lekből „xeretlek” lesz (és bármilyen „sz” helyére tetszés 
szerint behelyettesíthető az „x”). Ezek után ne lepődjünk 
meg azon, hogy szerződésekben is alkalmazzák ezeket a 
rövidítéseket, meglehet, néhány év múlva hivatalos papí-
rokon tűnik majd fel az SZVSZ rövidítés (bevallom, mai na-
pig nem tudom, melyik kifejezést fedi). Magunk sem ért-
jük már a saját nyelvünket. Mégis, akik naponta használják 
az internetet, SMS-eket írnak, közös megegyezés alapján 
rövidítenek, és valahogyan mégis megértik egymást. Han-
gulatjeleket használnak, képtelenek körbeírni az érzelme-

iket. A magyar nyelv a legplasztikusabb a világon, érzékle-
tes, festői. Talán mi vagyunk a legegyszerűbb helyzetben, 
ha valamit, valakit jellemeznünk kell, hiszen annyi rokon 
értelmű szavunk van, annyi hangulatfestő és hangutánzó 
szót használhatunk, csak válogatnunk kell.

De mi nem válogatunk. Egysíkúvá vál-
toztatjuk egykor oly’ színes nyelvünket. 
Lusták vagyunk levenni a polcon pihenő 
szinonimaszótárt, inkább belökjük a jót a 
csodás, remek, kiváló helyett. Fogalmunk 
sincs arról, mit jelent választékosan be-
szélni, írni, megelégszünk a középszerűvel. 
Nem törekszünk tökéletesre. Nem akarunk 
tanulni Arany Jánostól, akinek néhány bal-
ladája több jelzőt tartalmaz, mint egyné-
mely „újságíró” teljes életműve. 

Nem olvasunk, hogy az ő szókincsének legalább töre-
dékét magunkénak tudjuk.

Nem szabad firkászokká válnunk, akik 
nem tudnak egyebet, mint firkálgatni. Csak 
összeeszkábálnak két-három szedett-vetett 
mondatot, bekezdést, és oda sem figyelnek 
a legfontosabbra: tanítani az olvasót. Mert 
az érték közvetítése nemcsak abban áll, 
hogy magvas gondolatokat fogalmazunk 
meg (bár a firkászok gyakran még erre sem 
képesek), hanem a jó újságíró tetszetős kön-
tösbe öltözteti eszméit, elképzeléseit.

Ám legyen, maradjon a szinonimaszótár a polcon. Vi-
szont szent meggyőződésem, hogy a fentebb már emle-
getett helyesírási szótár a fiókok legmélyén lapul. Nem kell 
mindenkinek tudnia a magyar helyesírás alapszabályait, 
érezni minden elválasztási határt, a hosszú-rövid magán-
hangzókat, hiszen a szótár ezt hivatott helyettesíteni. De 

két eshetőséget tudok elképzelni: valaki vagy nem hajlan-
dó használni, mondván, ezt ő úgyis tudja, vagy egyszerű-
en nincs is a keze ügyében a helyesírási gyűjtemény (vagy 
egyáltalán nem tart ilyet). Tehát sajnálattal kell levonnunk 
a következtetést: az általános iskolai tanáraink nem érték 
el céljukat, nem vált szokássá a szótárhasználat. 

Olyasvalakinek, aki nem a nyelvvel foglalkozik nap 
mint nap, nemigen van égető szüksége az említett gyűj-
teményre, bár kétségtelen, ha egy érettségizett felnőtt 
konzekvensen ly-vel írja a muszájt, azt a környezete hamar 
helyreteszi. Még őt is.

És minket ki tesz helyre, ha elírunk valamit? A korrektor? 
Aki – ne adj’ Isten – szintén nem tud helyesen írni (van rá 
példa elég)? Nem, szolgáljuk csak magunkat, és nézzük át a 
cikkeinket, mielőtt a nagyvilág elé tárjuk. És ha már ellenőr-
zünk, kerüljük például ezeket a (rendkívül gyakori) kifejezé-
seket: „hátulütő”, „valaki biztosított valaki részére valamit”, 

„pasi”, „hozzáállás”, „megrendezésre kerül”, 
„valaminek a keretein belül bonyolították 
a rendezvényt”. Ha találtunk ilyet vagy eh-
hez hasonlót, töröljük. És eszünkbe ne jus-
son még egyszer leírni! Csak használjuk a 
fantáziánkat vagy a szinonimaszótárainkat, 
hiszen magyarként talán az a legésszerűbb, 
ha magyar kifejezéseket használunk, nem 
pedig idegen nyelvekből átvett szavakat, 
tükörfordításként.

Azok, akik a hétköznapokban levelez-
nek, rövid szöveges üzeneteket váltanak, nem fordítanak 
arra gondot, hogy csiszoljuk, jó irányba tereljük a nyelv-
használatot. Ők inkább rombolják. Az újságírók a magyar 
nyelv őrei. Őrizzük hát – legalább március tizenötödike, a 
szabad magyar sajtó napjának alkalmából!

Moldován Tünde
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Ne nézze ki-ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. 
(Fil 2,4)

Hogy mi a legnehezebb az életben? Talán amit Pál apostol ír a fi-
lippiekhez szóló levelében. Más érdekében cselekedni, nem csak azt 
nézni, nekünk mi hasznos, hanem figyelembe venni a környezetünket 
is. Bár Kölcsey nem törekszik apostoli magasságokba, mégis érdemes 
felidézni, hogy szerinte is az egyik legfontosabb dolog: a társadalom 
hasznos tagjává válni. Ehhez meg kell szereznünk egy képességet: te-
kintettel lenni másokra. Mert ez nem születik csak úgy velünk, tanul-
nunk kell. De ha megtanuljuk, nem lesz nálunk büszkébb, boldogabb. 
Mert az ilyeneket szeretik az emberek, és szereti az Úr is.

(M. T.)  

Zavar: borzadvány – botrány – lég-
köri zavarok – téboly – totál káosz 
– kaotikus – konfúzió [lat zavar, ren-
detlenség; szórakozottság, össze-
tévesztés, összezavarás] – kotyvasz 
– kupi – rendetlenség – ribillió [lat 
lárma, zaj, hangos zördülés; forron-
gás, lázongás] – rom – romhalmaz 
– zagyvalék – zárlat – zűrzavar

Vicc: árpilisi tréfa – csúfondár 
– hecc – humor – marhulás – móka 
– néphumor – parlagi humor – tré-
fálkozás 

Üzletember: bájgúnár – fehér-
májú – hiéna – illuzionista fenomén 
– jakós – nagykutya – nagystílű törte-
tő – öltönyös patkány – öltönyvérű– 
proletár – terpeszkedő – tőzsdecápa

Szokás: beidegződés – divat 
– előítélet – formaság – gyakorlat 
– ildomosság – illem – megszokás 
– módi – rend – trend – szabály 
– szenvedély – szertartás – udvari-
asság – zsinórmérték 

Pénz: apró – della – fillér – gomb 
– guba – lé – lóvé – lojvé – mani 
– méz a madzagra – nagy fogás 
– párolgó szajré – stex – vékony 
sugárban csörgedező forintocska 
– zseton 

Őrült: agyhalott – ámokfutó 
– betegagyú – bomlott – elfajzott 
– elmebajos – elmebeteg – elvete-
mült – eszeveszett – fanatikus – go-
lyós – háborodott – (meg)hibbant 
– morbid – őrjöngő – pihent – pszi-
chopata – szétcincált személyiség 
– tébolyult

Önfejű: buldogtermészet – csö-
könyös – csőlátású – dacos – elszánt 
– erőszakos – határozott – hívő 
– kérlelhetetlen – kitartó – konok 
– makacs – megveti az emberek ta-
nácsait – reménykedő – szilaj – út-
törő típus – vízfejű

Kovács Fruzsina 
gyűjteményéből

MÁSKÉPP?!
Debreceni Tavaszi Fesztivál

Március 17. – Kölcsey Központ: Motion trió koncert
Március 18. – Kölcsey Központ: a Magyar Jazz Ünnepe
Március 20. – Apolló mozi: Frankofón filméjszaka (Piafi; Igen, akarom; 
Persepolis; Moliere; Kisfiam; Croissant és kávé)
Március 22. – Kölcsey Központ: Micrologus-koncert – Reneszánsz zene a 
nápolyi királyi udvarban, az Aragóniaiak korában (1430-1480)
Március 28. – Főnix Csarnok: Ghymes 25 éves Születésnapi Koncert

ÉLŐ VÍZ

PÁLYÁZAT

Reneszánsz 2.00.8
A Videospace Budapest és Holdud-
var Galéria kiállítótermében  2008. 
május 21. - június 17. között rende-
zendő médiaművészeti kiállításán 
videók, video-, fény- és hanginstal-
lációk, számítógépes szimulációk, 
lightboxok és interaktív művek ki-
állítását tervezik, ahová beküldött 
pályaműveket várnak.

A reneszánsz és az elektronikus 
média témakörén belül a beküldött 
munkáknak az egyéni életet, az élet 
érzéki örömeinek átélését, a művé-
szet és az élet egyidejű élvezetét 
kell a középpontba helyezniük.

A beadás határideje: március 31.  

További információ: www.videos-
pace.c3.hu

Fotópályázat
Az állampolgári jogok országgyű-
lési biztosa fotópályázatot ír ki a 
2007-2008-as tanévben a magyar-
országi felsőfokú oktatásban részt 
vevő hallgatók számára. 

A pályázók egyedi fényképek-
kel, vagy legfeljebb 3 darabos 
fotósorozatokkal mutathatják 
be az országgyűlési biztos ál-
tal 2008-ban kiemelten kezelt 
gyermeki jogokkal; gyülekezési 
joggal; és a hajléktalanok helyze-
tével kapcsolatos problémákat.  
A pályázaton kizárólag papírala-

pú képek vehetnek részt, ame-
lyeknek mérete nem lehet kisebb, 
mint 20x30 cm. S illusztrálniuk 
kell az adott területen felmerülő 
problémákat, valamint a problé-
mák megoldására felmerülő le-
hetőségeket.

Az első három helyezett pénz-
jutalomban részesül, s az ország-
gyűlési biztos által párhuzamosan 
kiírt esszé-pályázat kiadványá-
ban jelennek majd meg a képeik.  
A képek beküldési ha-
tárideje: augusztus 31. 
Postacím: Országgyűlési Biztos Hi-
vatala, 1051 Budapest, Nádor u. 22. 
Bővebb információ: www.pafi.hu 
és www.obh.hu

Mónus Anikó felvétele

Kulturális szemelgető
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Deszka – Az ego színháza
A kortárs magyar drámák must-
ráján idén – február 18. és 24. 
között – több provokatív, az ön-
vizsgálat közegét megteremtő 
előadás is elnyerte a megmu-
tatkozás jogát. Köszönhető ez 
talán annak is, hogy most elő-
ször a monodráma is felkerült a 
DESZKA listájára, hiszen Valére 
Novariana színházában is ebben 
a formában teljesedik ki az ego 
eltávolítása. Egy híres anekdota 
szerint a francia művész egyik 
színésze előadás közben úgy 
érezte, ugyanabból az anyagból 
van, mint a mellette lévő gyertya 
lángja. Mégsem az egyszemé-
lyes színházról kívánok szólni, 
hanem két többszemélyes elő-
adás, az Alibi és a Fotel szemé-
lyességéről. 

Hol vagyok? – visszhangzik a 
kérdés csütörtök este a kamaraszín-
házban, miközben a szereplők el-
lentétes irányba haladva, semmibe 
meredő tekintettel keresik az Én-t. 
Ki az, és milyen kapcsolatban van ve-
lem? Megtalálom-e valaha magam, 
és egyáltalán milyen irányba keres-
sem? A Tünet Együttes zenés-táncos 
kihallatása, az Alibi jól artikulált, sú-
lyos, egyszersmind mindenkit érintő, 
mindig aktuális kérdéseket tesz fel. 
A kifejezések kifacsarása, szokatlan, 
új kontextusba helyezése szemléle-
tesen, magától értetődően fejti ki a 
darab mondandóját. Ilyen például 
a „Mért van a fejeden pokróc?” kér-
désre tett válasz: „Mert befelé akarok 
figyelni”. Tükörrel szemben ülünk, a 
díszlet kevés eleme plasztikusan 
jelenít meg balett-próbatermet, a 
„tükröződöm, tehát vagyok” kijelen-
tés jegyében. Az egyszerű látvány 
pontosan illeszkedik az előadásnak 
ahhoz az aspektusához, hogy kerte-
lés nélkül, ha úgy tetszik, giccsmen-
tesen jelenítse meg a valóságot: a lé-
lek belső terét, amelyben legfeljebb 
én vagyok egy tükörrel. A Szirtes At-
tila által létrehozott különböző színű 
fény és árnyék növeli a hatásosságot, 

majd a fények megfelelő kombináci-
ójában a középső tükör lelepleződik, 
egyszer csak áttűnik, és víziószerűen 
látni engedi a mögötte lévőt, így a 
színen táncoló fiú, úgy látszik, együtt 
lejt a tükör mögött táncoló lánnyal. 
Az előadás leggyönyörűbb és egy-
ben legköltőibb pillanatai kétségte-
lenül az áltükörképpel való játékok: 
az egymásba olvadó, egymásról levá-
ló testek látványa az álom és ébren-
lét, a látszat és valóság határmezs-
gyéjére kalauzol. A döbbent, ámult 
nézőtéri csend kíséretében az alibi-
ből használt tükör megkérdőjelezi, 
mintegy kigúnyolja a láthatót. Ebben 
a költőiségben színház születik. És a 
lélek belső arca is módosul: az üres 
térben legfeljebb én lehetek, tükör 
nélkül. Mondhatnánk, egyedül. A 
lazán szőtt jelenetek következetesen 
mutatnak a központi mondandóra: 
önvizsgálat és önmagunk láthatóvá 
tétele. E szigor alól egyetlen kivétel 
van: a mű egyik legszellemesebb 
jelenete, Kövesdi László a modern 
mozgásművészet jelenlétébe kalau-
zoló tárlatvezetése. Ebben a külön-
álló epizódban a szereplők egyedül 
lépnek-mozognak egymás mellett, 
és ha valamilyen kontaktus mégis 
kialakul, az nem töri meg az egysé-
gek, az emberi testek önállóságát és 
magára hagyatottságát. A darab szí-
nészei és táncosai önmagukat viszik 
színre, és építik színpadi figurájukat 
igen szorosan a hétköznapi szemé-
lyiségük köré. A teátrumban tapasz-
taltakhoz képest sokkal többet mu-
tatnak meg magukból. Ez a fajta fel-
tárulkozás nyilván kevésbé színház, 
hiszen megkerüli azt a nehézséget, 
hogy a színész személye ne üssön 
át a szerepen, mégis a darab legna-
gyobb vonzereje. A nézőnek nyilván 
nincs köze a színészek, táncosok lé-
nyéhez, nem érdekli egyenként az 
ember, de ahhoz az aktushoz, hogy 
valaki kísérletet tesz megmutatni 
valódi önmagát, a lehető legbelső-
ségesebb köze van. Az Alibi játéka 
lélegzetelállító, tanulságos és igen 
ritka élmény. 

Elmeintézetben játszódik a 
nyíregyháziak darabja, a Fotel című 
zenés kórisme. Kör alakú díszlet, 
forgómanézs, homok a földön, 
néhány elszánt tekintetű ember, 
ismétlődő jelenetek. Bodó Viktor 
színpada egy fekete térbe helye-
zett fehér világ, mely a zártságot, 
a kint és bent ellentétét hivatott 
megjeleníteni, s ezzel ügyesen le is 
fekteti az előadás alapkoncepció-
ját. A fehér csempék között látszó-
lag minden olajozottan működik, 
mindenki tudja a dolgát: a meg-
bolondult díva Sirályt szaval, az 
izomagyú kötözködik, a megszep-

pent kislány a háttérből figyel. Egy 
óra az őrülteknél több évtizedet 
felölelő élményanyag a való világ-
ban, amelyet ezúttal fotelből néz-
hetünk. Kényelmes ülésből veheti 
szemügyre a közönség az emberlét 
mély bugyrait, miközben a színpad 
közepén, a többi elemtől jól elhatá-
rolt helyen is szerepel egy fotel. Hol 
vagyok én, hol a beteg, hol a kint és 
hol a bent, mi a társadalom és mi 
a kirekesztettség? Bár e színmű ke-
vésbé pontosan teszi fel kérdéseit, 
a szintek szimbólumrendszere jól 
kidolgozott. Az orvosok és asszisz-
tensek felülről, karzatról néznek 

le a betegekre, véletlenül sem ke-
veredhetnek el velük; az őrültek a 
nézők felett helyezkednek el egy 
szinttel, a színpadon, mivel mi a 
velük szembeni felelősségérze-
tünkről tettünk bizonyságot azzal, 
hogy eljöttünk megnézni őket. A 
kórterem betegei által megeleve-
nedő figurák mindvégig tudatában 
vannak annak, hogy figyelik őket, 
s a feladatnak megfelelni akarván 
mindvégig prezentálják magukat, 
reménykedve, hogy talán kiszaba-
dulhatnak ebből a steril világból, 
mely elzárja őket személyiségük 
kibontakoztatásának lehetősé-
gétől. A figurák attribútumaiként 
megjelenő eszközök és tárgyak a 
kapcsolattartás vágyát mutatják: 
a telefon, az újság, a rádió mind-
mind a kommunikáció lehetőségét 
teremtik meg. Az egyes monoló-
gokból nagyjából, bár zavaróan 
elnagyolt módon, fény derül a sze-
replők előéletére, és épp olyan erős 
váltásban követik egymást, mint a 
tévében egy körkapcsolás. Sajnos, 
sokkal inkább kívülről, mint belül-
ről. Ugyanis nem teremtődik meg a 
szubjektivitás és objektivitás olyan 
szerelmes viszonya, hogy belső 
drámává váljon a darab, pedig ez 
lehetőségként megvan benne. A 
zenés előadás tett néhány hatásos, 
értékes kísérletet ebbe az irányba, 
ilyenek az őrületbe kergető, újra-
ismételt jelenetek, vagy az egyik 
szereplő nagymonológja az életről, 
aki az első sor előtt pucérra vetkőz-
ve mondja el a vasúton való vesz-
teg suhanás expresszióját. Az éles 
társadalomkritika éppúgy magába 
foglalja a televízió negatív hatásait, 
mint a háború szörnyűségeit.

A Fotelnek hatásos és lenyűgöző 
jelenetei, mondatai, tárgyi eszkö-
zei, színészi játékai vannak, de nem 
válik a néző drámájává, hanem a 
színpadon marad. Nem nyitja meg 
a teret a közönség irányába, nem 
engedi be a darab szövetébe, ha-
nem lezárul és meghal. 

Kovács Fruzsina

Csendom Andrea montázsa

„Sose halunk meg”
Buli az élet. Fiatalon, szépen, 
az élet minden nagyobb gond-
jától mentesen nincs is oka az 
embernek azon rágódni, hogy 
mit hoz a holnap, hiszen az köti 
le a többség figyelmét, hogy mit 
hoz az este. Aztán a holnappal 
ráérünk foglalkozni, ha felkelt a 
nap, vagy inkább, ha már mi fel-
keltünk.

Fehér bőrcipő, gyárilag sza-
kadt farmernadrág (mert az úgy a 
menő), rózsaszín ing, a gallér köte-
lezően felhajtva, egy kis wax a haj-
ra. Egyik buliarc nem másabb, mint 
a másik, a tőle öt méterre álló sors-
társa az éjszakában, bár annak talán 
más színű a cipője... És jön a többi is 
sorban, mindenki egy helyen, „aki 
számít”, mindenki, aki múlt héten is 
itt volt. Egy este a sok közül, mégis 
épp olyan, mint az eddigiek. 

Fülsértően hangos zene, egy 
emberekkel teli fülledt, füstös hely, 
az izzadt testek egymást lökdösve 
próbálnak eljutni A pontból B-be. 
Azt mondják, szórakozás. Azt mon-
dom: látszat az egész. Mert min is 
múlik a jó buli? A társaságon, a jó ze-
nén, aztán jöhet a többi hozzávaló. 

De nem is a jó buli az, amelyet sok-
szor keresünk. Belőtt séró, tűsarkú 
cipő, a legújabb zakó, partismink. 
Mindez a haverok miatt? Ugyan 
már. Párkeresés? Mondjuk inkább, 
hogy az élvezetek hajszolása, ami 
néha már életformává válik, és an-
nyira beleivódik az ember szemé-
lyiségébe, hogy még karácsonykor 
is a tömeg közepén találja magát az 
éppen aktuális „partibaráttal”.

Az eleje még jó is, újra látjuk a fix 
arcokat, kibeszélhetjük az éppen 
aktuális dolgokat, semmi komolyat 
persze, hiszen ez nem éppen a leg-
megfelelőbb hely egy velős beszél-
getésre, és már kezdődhet is a buli. 
A vége pedig többnyire felejthető. 

Hogy is van ez akkor? Magány 
elől a tömegbe? Vagy csak kell az új 
inger? Ha számíthat még valami új-
nak. Ereszd el a hajam… ez az, ami 
kikapcsol. De a kikapcsolódásnak is 
több módja van. Miért hát mindez?

Persze sokféleképpen bulizunk. 
Van a csendes, szolid, aki egész 
este az alkoholmentes italát szür-
csölgeti,  és a falnak vagy pultnak 
támaszkodva csak néha moccan 
meg a lába a zene ritmusára. Aztán 
vannak a ritkán eljárók, de a szük-

ségesség elvén ilyenkor már azért 
is jól érzik magukat. Ott vannak az 
állandó résztvevők, akik szinte már 
öreg bútordarabnak számítanak, 
nekik presztízskérdés, hogy meg-
jelennek-e vagy sem, szemben a 
véletlenül betévedőkkel, akik csak 
úgy szállnak buliról bulira, mígnem 
kikötnek valahol. És az örök bajke-
verőkről sem szabad elfeledkezni, 
nem is tudnánk, sajnos, hiszen ma 
már kevés olyan buli van, ahonnan 
az atrocitás legkisebb emléke nél-
kül is hazatérhetnénk.

Csajozós pasik és pasizós csa-
jok – szigorú alapkövetelmény, 
hiszen szinte nevezhetjük ezt az 
egész mozgatórugójának is. És 
vissza is tértünk az ösztönök vi-
lágába. De azért, ahogy telik az 
idő, úgy változunk mi is. Kinek mi 
a buli? Az igazi fiatal, aki kiveszi 
a részét az éjszakai életből, vagy 
furcsa szemmel kell-e azokra néz-
nünk, akik fényévente egyszer 
vesznek részt egy hajnalba nyúló 
mulatozáson? Merthogy van ezer 
más módja is annak, hogy valaki 
jól érezze magát még anélkül is, 
hogy másnap megfájdulna a feje 
az előző esti buli miatt.

Az alkohol és a buli szoros kap-
csolatán is jól el lehet filozofálni. Mi-
ért is kell inni ahhoz, hogy jól érezd 
magad? Azért iszunk, hogy buli 
hangulatba kerüljünk? Ha anélkül 
megyünk el, hogy „abban” lennénk, 
talán jobb is otthon maradni. Azért, 
mert a többiek is isznak? Vagy mert 
ez kapcsol ki? Az már régen baj. 
Hosszú távon ez alkoholizmushoz 
vezet. Gyümölcsözőbb lenne hát 
keresni egy más módszert a fáradt 
gőz levezetésére. Mert finom? A kö-
vetkezménye hasonlóan elszomo-
rító, mint az előbb.

Megérkezel, még minden stim-
mel, jó a ruha, a kedv, aztán eltelik 
egy óra és a kép már változik, ki kell 
menni, szívni egy kis levegőt, eset-
leg valaki ki is visz neked egy pohár 
vizet, aztán vissza a dzsungelbe. 
Megint eltelik egy kis idő, és már tá-
mogatásra szorulsz, megy a haho-
ta, csak éppen arra nem emlékszel 
már, hogy miről, de még visszatán-
torogsz egy utolsó erőfeszítésre, 
aztán feladod és irány haza. Megint 
egy jó buli volt. Ha pedig még a 
telefonodban is egy-két számmal 
több van, mint amivel otthonról el-
indultál, akkor már a komfortérzet 

is adott. Néhány elcsattant csók, és 
a következő bulin is tuti ott leszel. 
Ördögi körforgás. 

Egészen addig, amíg be nem 
nő a fejed lágya, ahogy anyukám 
mondaná. Aztán szerelmes, pa-
pucs, unalmas, „anti-partiarc” le-
szel, ahogy a haverok szokták ne-
vezni ugyanezt. Akkor majd eljön a 
nap, amikor nosztalgiával tekintesz 
vissza a régi szép időkre, mikor a sa-
ját címedet is a diákigazolványod-
ról kellett bediktálnod a taxisnak. 
Később pedig értetlenül állsz majd 
a fiatalok bulizási szokásai előtt, és 
ha a kislányod eléd áll egy napon, 
hogy elkéredzkedjen bulizni, az 
első dolgod lesz nyomkövető chi-
pet ültetni a bőre alá. 

Megmosolyogtam régen szüleim 
kérdését, amikor az előző esti buliról 
faggatóztak: „És ki kért fel táncolni? 
Hogy mi, ti nem párban táncoltok?” 
Hát, azért szoktunk abban is. Aztán a 
rémület hatására jött a pupillaellen-
őrzés, de nem is folytatnám a sort. 
Sokan mondjuk, nem leszünk olya-
nok, mint a szüleink, és emlékezni fo-
gunk arra, hogy egyszer mi is voltunk 
fiatalok. Talán éppen ez lesz a baj.

Krocsek Andrea
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Oda, át…
„A szerelem, ha igazi, mindig halálos” 
– írja Márai Sándor oly sejtelmesen, 
de mégis oly igazan. Hasonló gondo-
latok cikáztak az agyamban, amikor 
ott álltam egy ember sírjánál, akit so-
sem ismertem, még fényképen sem 
láttam, s talán már el is mosta volna 
arcát az idő… Ránéztem nagyma-
mámra, aki félszegen, telve a múlt ár-
nyaival, rég kimondott szavak emlé-
kével tekintett vissza rám. Pár lépést 
eltávolodtam a sírtól, hogy „négy-
szemközt” lehessenek, s elintézzék 
azt, amit 30 éve kellett volna.

Vannak lelkek, akik nem tudnak 
békében nyugodni addig, míg el 
nem intézték földi dolgaikat. Pró-
bálnak üzenni, hogy figyeljünk, 
hogy segítsünk. Azt mondják, azok 
a lelkek, akik önkezükkel dobták el 
földi létüket, különösen nem nyug-
hatnak, míg az okot nem tisztázták.

Nagymamám sokat mesélt a gye-
rekkoráról, kis pajtásokról, akikkel 
együtt játszottak a határban, őrizték 
a libákat, dolgoztak aratás idején. 
Szinte minden este, munka után, 
mentek tanyázni a szomszédokhoz, 
vagy ők jöttek hozzájuk. Olyankor 
az emberek, asszonyok beszélget-
tek, viccelődtek, a gyerekek pedig 
játszottak. Nevetve mesélte mama, 
hogy az egyik kis szomszéd fiú meg 
is akarta tanítani sakkozni, sőt, még 
korcsolyázni is. Mindig elkomorult az 
arca egy kicsit, ha erről beszélt – nem 
értettem, miért. Sokat kacagott, ha a 
régi időkről volt szó, mert hiába volt 
szegénység, az emberek mégis felta-
lálták magukat, s nem ültek maguk-
ba roskadva egy kemény munkával 
töltött nap után, mint manapság. 
Titkos szerelmek szövődtek, oly tit-
kosak, hogy egy fiú, aki beleszeretett 
játszótársába, évekig hordozta lelké-
ben, mélyen elrejtve az érzést. A fiú-
ból férfi lett, s a kislányból nő. Talán a 
fiatal nőt is megérintette a halovány 
vonzalom, de sosem gondolta volna, 
hogy egy ilyen „tanult, okos ember” 
felfigyelne egy kis „parasztlányra”.

 A végzet nem úgy osztotta a la-
pokat, ahogy egy ilyen történet vég-
ződni szokott. A lánynak udvarlója 
lett, majd férjhez ment. A fiú össze-

szedte a bátorságát, s elmondta, mit 
érez, hogy már kicsi korukban kinéz-
te magának az én nagymamámat, 
s esküdözött, hogy tejben-vajban 

fürösztené… mindent megtenne 
érte. A nemleges válasz volt a pe-
csét a halálos ítéleten. Vajon hogy 
szerethet valaki ennyire bomlottan? 
Kísértetként járt-kelt a férfi, fenyege-
tőzött, s az elméje fölötti irányítást 
rég átvette már egy beteges démon. 
Egy démon, aki azt súgta a fülébe, 
öld meg, ha nem lehet a tiéd, akkor 
az övé se legyen, s a túlvilágon együtt 
lehettek. Ha ez nem tetszik, mondok 
mást, s vadul lihegett a fülébe: oltsd 
ki a férje életét, fogadj fel valakit, hogy 
megtegye. Gyerünk, válassz…!

 Nem hagyta békén, beleköltö-
zött mindennapjaiba, ő próbált el-
lene küzdeni, de a gonosz erősebb 
volt. Megnősült a férfi, de nem lelte 
helyét, boldogtalan volt a másik as-
szonnyal. Éjjelente, amikor már ki-
haltak az utcák, útnak indult, s lábai 
mindig ahhoz a házhoz vitték. Leske-
lődött az ablak alatt, amit meg is ko-
cogtatott, s nem csak átkait, hanem 
lábnyomait is otthagyta. Teltek az 
évek, s a démon addig sugdosott a 
fülébe, míg egy napon eltűnt. Keres-
ték, kutatták, de nem találták meg. 
Egyik este – mesélte mama –, hatal-
mas köd ereszkedett a városra, s az 
udvaron alig lehetett látni. Távolabb, 
a villanyoszlophoz támaszkodva, 

egy árny őt figyelte – talán el akart 
búcsúzni. Egy kis idő elteltével, a ha-
tárban, egy tanyán, hátborzongató 
látvány fogadta a gazdát: a férfi, aki 

szeretett, s szenvedett, felakasztotta 
magát, s élettelen teste ott lógott 
egy kötélen. Megmondta, hogy ez lesz 
– lüktetett a felismerés nagymamám 
fejében. Évekkel ezelőtt megfenye-
gette, hogy majd meglátja szegény 
lány, hol fogja ő végezni… Eldobta 
az életet, hogy majd azon a másik vi-
lágon elfelejtse a kínokat, az arcát, a 
hangját, szemeinek csillogását… Azt 
hitte a fiú, s a lány, hogy ezzel vége, 
lezárult a történet, de a nyughatatlan 
lélek visszajött, s itt járt közöttünk.

Az eset után mély gyász söpört 
végig a városon, az emberek súgtak-
búgtak, minden sarkon az okokat vi-
tatták. Volt egy asszony, akinek kitép-
tek szívéből egy darabot, egy asszony, 
aki nem szórt szitkokat, csendben 
viselte a fájdalmat. Állj meg a sírjánál, 
csak ennyit tegyél meg – ezt mondta 
mamának, amikor a szertartás után 
találkoztak. Nem ment el a temetés-
re, nem is tudja megmondani, miért 
nem. A bűntudat kínozta, talán a 
démon itt maradt, hogy az ő lelkét is 
feleméssze. Az a szegény anya tudta, 
amit manapság csak spiritiszták vél-
nek tudni, hisz ők „értenek” hozzá. A 
fia csak annyit kért, engedje, hogy át-
keljen, át a nyugalomba, oda, át…

Miután felnőttem, megosztotta 

nagymama a titkát, ezt a félelmetes 
titkot, mellyel már 30 éve él együtt: 
minden éjjel látja őt, álmában, ami-
kor nyugalomba szenderülnek az 
emberek, ő akkor jön, s hívja, vele 
akar lenni, mosolyog kísértetszájával. 
A hálószobában jár-kel, meg akarja 
érinteni imádottját, bár nem éreznek 
a szellemkezek. 

Nem értettem, hogy bírta ilyen 
hosszú ideig: minden ébredés meg-
váltás, izzadságban fürdeni, tűrni a 
zaklatást. Milyen hatalmas az em-
beri lélek, s az a másik világ, mely-
nek ereje néha-néha megmutatja 
magát embereknek! Talán jobb is, 
hogy nem ismerjük rejtelmeit, mert 
nem mindenki bírná el azt!

Az egykori fiatal lányka, aki feléb-
resztette az alvó démont, nem értet-
te az üzenetet, inkább szenvedett. 
Vajon a kísértet úgy döntött, másnál 
próbálkozik, hisz már ő is feledni 
akar? A köztes létből újjászületni… 
Keresett, kutatott, s a kis parasztház 
helyén, ahol sokszor játszottak, új 
lak épült, a házunk. Talán engem 
választott, én lettem a közvetítő. 
Amikor először meghallottam a tör-
ténetüket, tudtam, mi a megoldás, a 
megváltás – mindkettőjüknek.

Tudtam, ahogy az a megtört 
anya is, hisz kért valamit, a fia utol-
só kívánságát tolmácsolta, ahogy 
én is azét a férfiét, akit sosem is-
mertem. Éreztem, egyszerűen 
muszáj rávennem mamát, hogy 
kimenjen a temetőbe, s megálljon 
a sírjánál. Küldetésként fogtam fel, 
s nem hagytam békén. Végül un-
szolásomra s ígéretemre, miszerint 
elkísérem, egy napon útnak indul-
tunk – pár szál virággal a temető 
felé vettük az irányt.

Hetek múlva az álmok elhozták 
a végső üzenetet: látta őt, de csak a 
távolban, emberek közt állt, s jóked-
vűen beszélgetett, nevetett. Nem 
nézett már a lányra, nem nézett vis-
sza, megnyílt a kapu, lehullott róla 
a lakat. Azóta nem álmodott az én 
drága nagymamám vele, s elárulta, 
elmondott egy imát a sírjánál, s kér-
te, nyugodjon békében.

Rácz Edina

Csendom Andrea

Órák
Néhány éve folyamatosan

ugyanúgy
Mint akkor: esik

ugyanaz
(A) kínzás; undor-félelem.

Alvó emlékképek
Ismerős: arcok, nátha, köd,

még a
falon
függő
kép is.

Most, mint a tanár beszél
ugyanaz

S a másik rád néz
ugyanúgy

(A) szem(e) döf-szúr; hallgat.

A reggel öltött ruha idétlen
 Nem simul úgy rád. Érzed?!

mintha a
magad

börtöne
volnál.

Akkor, a testszagú teremben
ugyanúgy

Hulla-sápadt ködben
ugyanaz(ok)

(A) néma tekintetek(ben).

Át, az elrepedt üvegen
Oszló árnyak, felhők:

kép
mutató
lélek-
képei.

S később, újra a folyosókon
ugyanúgy

Testek körül: állva-várva
ugyanaz

(A) fáradt, már látott mélabú.

A lépcsőn felfelé tipegő lány
lassú léptei; keskeny, meg-megingó

saroktűje – más.
Akkoriban még laposban járt.

Boldog…
Olvasni, olvasni és olvasni! Az olvasás 
olyan menedék, hol meghúzhatod 
magad, ha odakint „rossz idő” tom-
bol. Tudást, megnyugvást, szeretetet 
nyújt. Kulcs egy másik világ kapu-
jához, ahová bármikor beléphetsz, 
csak ki kell tárnod a könyv ajtaját.

Ahogyan a borivásnak, úgy az 
olvasásnak is misztériuma van. Nem 
mindegy mikor, hol és hogyan olva-
sol. Az előbbi kettőt is komolyan kel-
lene venni, tudom, de a mai „időtlen” 
világban nem mindig lehet megte-
remteni a kedvező feltételeket. Ezért 
mondom hát bátran, hogy mosolyog 
a szívem, ha a buszon álló fiatalt ol-
vasni látom. Ez a cselekedet is azt 
jelzi számomra, hogy sajnál az utazó 
minden elvesztegetett pillanatot. 
A körülmények nem éppen megfe-
lelőek, de szeretné magába szívni 
a könyv minden illatát, színét, vará-
zsát. A hangsúlyt inkább az utóbbira 
szeretném helyezni: hogyan?

Olvasni csak szívből szabad. (Per-
sze átrághatjuk magunkat egy szöve-
gen, az más kérdés, hogy érdemes-e. 
Mert ha az olvasmány befogadását 
ellenzi szívünk, akkor nincs mit ten-

ni, félre kell tenni azt. Talán még nem 
érettünk meg arra az élményre.)

Az olvasást tisztelni kell, ahogy 
Márai írja Füves könyvében: „Soha 
nem olvasni fitymálva, mellékesen”, 
csakis úgy, mint aki egy isteni lako-
mára hivatalos. „Erővel olvasni. Néha 
nagyobb erővel olvasni, mint amilyen 
erővel az írás készült. Áhítattal, szenve-
déllyel, figyelemmel és kérlelhetetlenül 
olvasni. Elegánsan olvasni, nagylel-
kűen. Életre-halálra olvasni, mert ez a 
legnagyobb, az emberi ajándék. Gon-
dold meg, hogy csak az ember olvas.” 

Biztosan nem véletlen, hogy 
Márainak ez a magvas gondolat 
menete éppen a napokban került a 
szemem elé. 2008-at írunk. Idén van 
a Biblia éve. A Szentírás szavaira fo-
kozottan érvényesek a fentiek. Szív-
vel-lélekkel, szerényen és alázattal 
fogadd a kincset, mit az Írás nyújt! 
Mindennap újra és újra erősödj meg 
üzenetében! Tudom, minden rá-
beszélésnél többet ér a személyes 
példaadás. Ezért cselekedjünk! Ol-
vassuk a Bibliát, hiszen „boldog, aki 
olvassa…” (Jel 1,3)

Molnár Csilla

Kit választanál?
Szimpatikus volt, intelligens, szóra-
koztató. Megnevettetett bennünket 
az alatt a másfél óra alatt, míg ő a 
színpadon ült, mi pedig a nézőtéren 
– a szerencsésebbek ültek, a nagy 
többség állt, néhányan az ajtófélfán 
lógtak, akiknek pedig nem kedvezett 
a jószerencse, kiszorultak a folyosó-
ra. Semmi kétség, Sebestyén Balázs 
rendkívül népszerű volt a médiahé-
ten. Vicceseket mondott, elsütötte 
a jól ismert poénjait, természetesen 
több száz fotó készült róla. 

Szimpatikus volt, intelligens, 
szórakoztató. Megnevettetett az 
alatt a több mint két óra alatt, míg 
ő a színpadon ült, mi pedig a né-
zőtéren – foltokban, elszórva. Kis-
csoportos foglalkozás volt. Krakkó 
Ákos képviselte a szakmát. Rá csak 
a hallgatók azon része volt kíváncsi, 
akik valóban újságírók szeretné-
nek lenni – vagy aki éppen ráért. 
Elbeszélte, hogyan került oda, ahol 
most van, érdekes történeteket me-
sélt. Balázst jobban szerettük – de 
Ákost kellett volna.

(Krakkó Ákossal készült interjúnk a 
Lícium Médiaportálon olvasható.)

Moldován Tünde    

Andriska János illusztráció
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„Élet helyett órák”
Manapság sokan nem tartják elíté-
lendőnek, ha valaki alkalmi kalan-
dokat keres. Számtalan oka van an-
nak, hogy miért vágunk bele egy 
egyéjszakás „szerelembe”. Van, aki 
egy nagy csalódás után úgy érzi, 
hogy nem tudná újra teljes szív-
vel átadni magát senkinek, ezért 
a legegyszerűbb, ha lelketlenül 
veti bele magát az éjszakába. Má-
sok csak a változatosságot keresik, 
vagy a magányukat akarják elfe-
lejteni néhány órára. Sokak szerint 
az sem főbenjáró bűn, ha valaki 
egy hosszú, komoly kapcsolatból 
kitekintve nézi meg a felhozatalt, 
hiszen mit számít, ha úgyse őt sze-
reti, hanem azt, akivel 5 éve együtt 
van és eljegyezték egymást, de 
mégis szüksége van a változatos-
ságra, mielőtt végleg bezárja a ka-
put maga mögött.

A legtöbb emberre hullámok-
ban tör rá az ilyen vadászláz. Ami-
kor fiatal, akkor a kíváncsiság hajtja, 
s úgy gondolja, ráér még megko-
molyodni. Idősebb fejjel már sze-
retne komoly kapcsolatot kialakí-
tani, amelybe belevetheti magát 
nem csak testestül. Az idő előreha-
ladtával azonban eszébe jut, hogy 
mielőtt végleg letenné Ámor íját, 
portyázni kellene még egy utolsót. 
Működik-e még a vonzerő? Bejön-
nek-e újra a csábítási trükkök?

A férfiaknak, akárcsak a nőknek 
szükségük van a hódításra, s sok 
kapcsolatban épp ez veszik el. Ami-
kor megszerezte a másikat, már 
nem kell küzdenie érte, hiszen az 
övé lett vágya tárgya. Pedig meg-
tartani valakit sokkal nehezebb, 
mint megszerezni. Egy idő után a 
beszélgetés mindennél fontosabb 
lesz. Egy párkapcsolat sorsát vég-
leg eldöntheti, hogy a felek hogyan 
jönnek ki egymással a hálószobán 
kívül. Közös-e az érdeklődésük, s 
hogy mit hajlandóak feladni vagy 
vállalni a másikért. Egy alkalmi kap-
csolatból is gond nélkül kialakulhat 

egy komoly, szilárd alapokra épülő 
párkapcsolat. Ahhoz viszont, hogy 
az ember jól érezze magát az új 
helyzetben, az kell, hogy érzelmek 
is legyenek az érintések és a csó-
kok mögött, s az eset után ne csak 
pár szóval jellemezze a másikat (jó 
volt/nem volt jó).

A nemek harca ezen a színtéren is 
zajlik. A férfi diadalként éli meg, ha 
egy nő kihasználja, pedig bizonyított 
tény, hogy a gyengébbik nem képvi-
selői rámenősebbek az alkalmi kap-
csolatok kialakítása érdekében. Kuta-
tások alapján megállapíthatjuk, hogy 
sokkal kevesebb nő alakít ki alkalmi 
kapcsolatot, mint férfi. Ugyanakkor 
annak a néhány nőnek sokkal több 
partnere van, mint a vizsgálatban 
részt vett összes férfinak együttvéve.

Mint annyi más helyzetben itt is a 
hölgyeké a nagyobb felelősség. Ha 
egy srác meghív egy lányt egy italra, 
azt még nem kell feltétlenül elítélni. 
Sőt, abban sincs semmi kivetnivaló, 
ha a fiú ezután hazakíséri a lányt. El-
kíséri egészen a szobájáig, az ágyáig 
és nem is távozik onnan, csak néhány 
óra múlva vagy másnap reggel.

„Ha a lány benn van, akkor mind-
egy, mi lesz utána.” Lehet, hogy jól 
elbeszélgetnek, megértik egymást, 
kiderül, hogy ugyanazt szeretik, és 
ugyanattól viszolyognak, mégsem 
lesz belőle komoly kapcsolat, csu-
pán egy szép emlék valakiről, akivel 
eltöltött néhány pásztorórát, mert 
mindketten így indultak neki.

Egy alkalmi kapcsolat kialakítá-
sának elsődleges feltétele a meg-
felelő testi és szellemi érettség. Egy 
kamasz nem biztos, hogy a meg-
felelő helyen tudja kezelni, hogy a 
másiknak csak „arra” kellett. Hogy 
nem azért alakult így, mert a part-
ner nem tartja többre. Egyszerűen 
azért, mert így hozta a véletlen.

A beígért telefonok és SMS-ek el-
maradása mégis kialakíthat egy ilyen 
negatív képet bárkiben. Aki nem 
úgy ítéli meg, hogy eltöltött egy 

szép estét, tapasztalatot szerzett, 
és néhány óráig fontos volt valaki-
nek, hanem csak egy este volt, csak 
skalpnak számít, s hogy csak néhány 
óráig volt fontos, tovább nem, az 
könnyen érezheti úgy, hogy becsap-
ták, kihasználták és megalázták.

Ahhoz pedig, hogy valaki így gon-
dolja, nem kell kamasznak lennie. Az, 
aki azért megy bele az ilyen kegyetlen 
játékba, hogy hódítson, hogy kicsit 
szeressék, hogy kicsit fontos legyen, 
éppen úgy csalódik, mikor kiderül a 
dolog valódi tartalma, mintha újra 16 
éves volna. Pedig lehet, mögötte van 
már jó néhány hosszú kapcsolat, és ő 
is kihasznált már valakit.

Egyesek szerint létezik lelki alkal-
mi kapcsolat is. Amikor kiöntöd a lel-
ked valakinek egy pohár ital mellett 
egy bárban vagy a buszon egy hos-
szú út alatt. Tudod, hogy soha többé 
nem találkozol vele, a felét sem érti 
annak, hogy ki mit miért úgy tett, 

ahogy, s hogy neked ez miért esett 
rosszul vagy éppen olyan jól. Mégis 
elmondod, mert vágysz arra, hogy 
elmondhasd. Ugyanúgy vágyakozol, 
mint akkor, mikor sikerül megcsókol-
nod azt a fiút/lányt, akivel egész éj-
jel beszélgettél. Igazi vágyból. S ez a 
szikrázó, bizsergető érzés nem hetek, 
hónapok alatt alakult ki, s az első csók 
nem a nagy beteljesedést jelképezi. 

Ez akkor épp elég. Legalábbis azt hi-
szed. Lehet, visszagondolva bánod, 
hogy kölcsönösen kihasználtátok 
egymást ahelyett, hogy adtatok is 
volna valami tartalmasat a másiknak. 

Az alkalmi partner kiválasztásakor 
háttérbe kerülnek az olyan szem-
pontok, mint a belső érték, a közös 
érdeklődés vagy a hasonló világlátás. 
Az összbenyomás nem számít, hiszen 
enélkül is megértik majd egymást 
szexuálisan. Főleg, ha az ember kicsit 
mélyebben néz a pohár fenekére. 

Több olyan esetről is hallottam, 
hogy valaki csak azért keresett 
efféle kalandot, hogy túl legyen 
az elsőn. Fiúk, lányok egyaránt 
gondolták azt, hogy jobb, ha első 
„ügyetlenkedésüket” egy idegen 
nézi végig, akit soha nem látnak vi-
szont, mindegy mit gondol, s nem 
mondja el senkinek, ha nem úgy 
sikerül minden, ahogy előtte elkép-
zelte. Az ilyenkor pedig kiemelke-
dően fontos érzelmek hiánya min-
denképpen rányomja a billogot 
a későbbi kapcsolatokra is. Mint 
minden helyzetben, ebben is egy-
más tükörképei vagyunk. A másik 
érzelmeinek vissza nem tükrözése 
saját örömünket is csökkenti. So-
kan érzik éppen ezért hamisnak az 
egy éjszakás kalandokat, mert nem 
tudni, hogy a másik érzési milyenek 
is valójában.

Az életben mindig párt vá-
lasztunk magunknak. Akkor is, ha 
együtt tanulunk valakivel, valamint 
ha futó kalandra vagy kéthetes nyári 
élményre vágyunk. Nevezhetnénk 
ezt társválasztásnak is, de azt szem 
előtt kell tartanunk, hogy a társvá-
lasztás a saját magunk elé állított 
igények tükörképe. Attól függően, 
hogy milyen társat választunk és 
mire, meghatározzuk önmagunk 
megbecsülését is. S ebbe beletar-
tozik az az eset is, amikor a másik-
ban pusztán szórakoztató tárgyat, 
élvezeti cikket látunk.

Danyi Katalin

A te véleményed. Az én véleményem? Szerintem
Képzeld el, hogy egy újságban, egy 
filmben vagy egy internetes fóru-
mon számodra érdekes témáról 
olvasol. Mivel lehetőséged van rá, 
hogy véleményt alkoss, és ezt rög-
zítsd is, nem sokat gondolkodsz 
azon, megtedd-e. És miután leírtad, 
nyugodt szívvel veszed tudomásul, 
hogy adtál valamit a világnak. Úgy 
érzed, igazad is van, hiszen a véle-
ményed teljesen „normális”, hiszen 
te magad vagy „A” normális. Aztán 
jön a hideg zuhany. Valaki –mondjuk 
egy sokatmondó álnéven regiszt-
rált „véleménytulajdonos” – olyan 
frappánsan, dühösen és trágár mó-
don leszól, és belegázol a lelkedbe, 

hogy az önbizalmad hetekig csak 
épphogy kocogtatja a nullát.

Elkezdődik egy vita, hogy ki a hü-
lyébb, és ki gondolja jól; persze küz-
desz a magad igazáért, de egy idő 
után olyannyira elfajul a beszélgetés 
és utálkozás, hogy meg is szűnik a 
kommunikáció, mert már nem tudják 
az emberek, hogyan utálják egymást.

Nagyon valószínű, az ilyen fó-
rumok nem azzal a céllal indulnak, 
hogy összeugrasszák az embereket, 
de az esetek többségében ez törté-
nik. Ezzel nincs is semmi baj, mert 
elég unalmas lenne a világ, ha mint 
sorozatgyártott droidok, mindenről 
ugyanazt gondolnánk. Emberek va-

gyunk. Sokfélék. De a hangsúly az 
emberen van! Mi lenne például, ha a 
vélemények ütköztetése oly módon 
történne, hogy az senkit se sértsen? 
Ha eleve úgy fogalmaznánk, hogy 
abban benne legyen az ellenkező vé-
lemény létjogosultsága, urambocsá, 
tisztelete. Persze erre lehet azt mon-
dani, hogy aki nem bírja a kritikát, az 
ne fórumra írja a gondolatait, hanem 
magának. De ezzel visszatértünk a 
probléma gyökeréhez, és nem ez a 
cél. Hanem az, hogy megtanuljuk a 
toleranciát és mások tiszteletét, és 
alapvetően elfogadni mindent, ami 
más. Azt, ami más, de nem rossz!

Az érveléssel és vélemény-kinyi-
latkoztatással foglalkozó szakköny-
vek egész sora áll(na) rendelkezé-
sünkre, hogy megtanuljuk belőle a 
véleményezés csínját-bínját. Persze 
az igazság az, hogy amikor valakinek 
elmondom az álláspontom, én sem 
kapom elő a retorikakönyvet, mint 
azokban a reklámokban, amelyekben 
a leglehetetlenebb helyről húzzák 
elő az öblítőket és mosóporokat. Sze-
rintem senki nem ennyire „univerzá-
lis”. De nem is kell annak lenni, mert 
nem csak az ész a lényeg, hanem a 
szív is. Hogy amikor érvelünk, ésszel 
érveljünk, de szívvel szóljunk. 

szöveg és grafika: Kántor Orsolya

Hogy milyen publicisztikákat 
szeretek? A jó publicisztikákat 
szeretem.

Szellemes, humoros, nevettetős, 
megmosolyogtató; társadalmi 
kritikákat finoman megfogalma-
zó. Elgondolkodtató, amelyen na-
pokig lehet agyalni; állatokba em-
bereket bújtató, és úgy jellemző 
– no ez jöhet minden mennyiség-
ben. Egy cipőpertli-vásárlásból 
ügyet csináló, így az életet leíró; 
tehetségtelen költőt leszóló; kö-
vetésre érdemes; kevés mondani-
valót megfogalmazó, hangulatte-
remtő; bizonyítványmagyarázó; 
hétköznapi apróságokat felna-
gyító, mégis átlagosnak megma-
radó; vagy értelmetlenül, néha 
unalmasan induló, mégis érzéke-
ket felizgató, a végére zseniálisan 
csattanós.

A falusi életet bíráló, szúnyogot 
utáló publicisztikákat szeretem. 
A különleges szavakat használó, 
majd hirtelen szinte közönséges-
ségbe átcsapó szófordulatokkal 
élőt. Azt, melyet minél többször 
elolvasod, annál jobban tetszik; 
az antológiát, könyvet rongyosra 
lapozgató; hosszú, de könnyen ol-
vasható publicisztikát kedvelem 

– bármi, ami olvastatja magát, az 
jöhet. Groteszk, kifordított, kínos-
röhögős; városi ember és szúnyog 
harcát megörökítő; az írás nehé-
zségeiről szóló, kreativitást igény-
lő; a költő kalandjaitól látszólag 
távolmaradó, magát mégis a he-
lyébe képzelő; részletesen leíró; a 
képeket arcom elé toló, „lásd meg, 
mit akarok mondani”-felkiáltó; ér-
zékletes; „de jó volna, ha egyszer 
én is így tudnék írni”-jellegű gon-
dolatra késztető.

Az iskolásokat karikírozó pub-
licisztikákat is szeretem. A legjob-
bak. „Én is így magyarázkodtam 
anyám szívszélhűdése nyomán, 
mikor meglátott egy-egy ros-
szabb jegyet”-féle érzést keltő; 
tanárokról óriásit hantázó; „a ta-
nár pikkel rám”-típusú kifogást 
kereső, okoskodó; soha nem un-
tató, figyelmet mindig lekötő; 
igényes; egyszerű; a cipőpertli 
halála körüli bonyodalmakon 
bosszankodó; apró-cseprő dol-
gokat halasztgató; ismétlésekkel 
hangulatot fokozó; cipőpertlinek 
szurkoló; magyar; a nyelvet mes-
terien használó.

Én a jó publicisztikákat szere-
tem. Szerintem ez tök egyszerű.

Moldován Tünde                   

Mónus Anikó felvétele
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80 éves az Oscar
Az idén immár 80. alkalommal 
megrendezett Oscar-díjosztó in-
kább a megemlékezések, mint-
sem a nagy meglepetések gálája 
volt. Sokan tartottak attól, hogy 
a forgatókönyvírók sztrájkja 
miatt a Golden Globe-díjátadó 
után a filmvilág legjelentősebb 
eseménye szintén elmarad. Az 
azt övező kétségek miatt a jubi-
leum ellenére is kissé érdekte-
lenségbe fulladt e jeles program, 
hiszen idén voltak a legkevésbé 
kíváncsiak a nézők a befutókra. 

A hagyományosnak mondha-
tó vörös szőnyeges bevonulás és 
a ceremóniamester nyitóbeszé-
de után az elmúlt éveket tekintve 
igen gyorsan pergett a műsor. A 
közönség számára talán nem ak-
kora nagy jelentőségű kategóriák, 
mint többek közt a legjobb smink, 
díszlet vagy jelmez díjazottai után 
a nagyérdemű elsőként a legjobb 
férfi mellékszereplő jelöltjeiért iz-
gulhatott. Javier Bardem a Nem 
vénnek való vidék pszichopata gyil-
kosának megformálásáért elnyert 
szobrocskája a papírformát igazol-
ta. Ugyane kategória hölgy jelöltjei 
között érdekesség, hogy az Ameri-
kai gengszter főhősének édesany-
ját alakító Ruby Dee mindössze 
tíz percig volt látható a filmben, 

de monológja az akadémia tagjai 
szerint olyan hatásos volt, hogy azt 
jelöléssel jutalmazták. Így a min-
denidők legrövidebb szerepléséért 
járó Oscar-jelölést a 83 éves hölgy 
ugyan magáénak tudhatta, de a 
szobor a Michael Clayton című film-
ben egy neurotikus üzletasszonyt 
megformáló Tilda Swintont illette 
meg. 

Ezt követően a legjobb doku-
mentum-, idegen nyelvű, illetve 
animációs filmek alkotóit jutalmaz-
ták, ahol az utóbbi kategória győz-
tese sokak kedvence L’ecsó, a főzni 
tudó patkány lett.

Az adaptált forgatókönyvek ka-
tegóriájában a Coen fivérek a már 
említett Nem vénnek való vidék 
című film megírásával kerültek ki 
győztesen, míg az eredeti forgató-
könyvek listájából a Juno című al-
kotás nyert, ami egy tinédzser kor-
ban teherbe esett lány történetéről 
szól, melynek szerzője egy sztriptíz 
táncosból átavanzsált írónő Diablo 
Codyt.

A kerek évforduló miatt a mű-
sorban az elmúlt nyolcvan év díj-
kiosztóinak legfontosabb moz-
zanatai elevenedtek fel előttünk: 
többek között láthattuk Spielber-
get, amint Schindler listája című 
filmjéért elnyert díját a Holocaust 
áldozatainak ajánlja, vagy a már 

idős Charles Chaplint, akit – miután 
ismét visszatérhetett az Egyesült 
Államokba – tiszteletbeli Oscarral 
jutalmaztak. Ezt a szobrot minden 
évben csak egy valaki viheti haza, 
és az kapja, aki filmes tevékenysé-
gének ideje alatt többször is jelölve 
volt, azonban nyerni soha sem tu-
dott. Idén ez, Robert Boyle 98 éves 
látványtervezőt illette meg, aki fő-
leg Hitchcockkal dolgozott együtt.

A gála nagy meglepetésének 
mondható, hogy a Taxi-filmek bá-
jos hölgy szereplője Marion Cotil-
lard lett a legjobb, Edith Piaf meg-
formálásért, míg a legjobb férfi 
főszereplőnek járó Oscart a biztos 
befutónak számító Daniel Day-Le-
wis kapta, a Vérző olajban nyújtott 
alakításáért. A Vágy és vezeklés 
című film azonban a díjátadó nagy 
vesztese a tekintetben, hogy a hét 
kategóriában is jelölt alkotás csu-
pán csak a legjobb filmzenéért járó 
szoborral térhetett haza.

Az esemény legizgalmasabb 
momentuma az év rendezőjének 
járó Oscar, amelyért a Coen fivérek 
léphettek ismét a színpadra, magu-
kénak tudva a legjobb filmnek járó 
szobrot is. Ezzel a Nem vénnek való 
vidék tarolt, megelőzve a Vérző olaj, 
Juno, Michael Clayton, valamint a 
Vágy és vezeklés műveket.

Varga Eszter

Médiahét – 
időjárásjelentés

Ez évben is arra kerestük a választ, 
mitől is leszünk jó, elismert, sikeres 
újságírók. Az első és egyben leg-
népszerűbb program Sebestyén 
Balázs volt. Még a csillárról is lóg-
tak, ha szabad idéznem néhány 
kommentárt. Nem úgy a későbbi-
ekben! Pálffy Istvánra, majd Békési 
Ildikóra jóval kevesebben voltunk 
kíváncsiak; a másnap kora délután 
kezdődő katonasági, rendőrségi, 
valamint vám-, és pénzügyőrségi 
beszélgetéseken pedig olyan csa-
ládias volt a hangulat, hogy a te-
remben eloszló húsz fő mindegyi-
ke feltehette kérdéseit. 

A helyzet javult, de nem sokat 
változott a délután folyamán. B. 
Tóth László, majd Vörös T. Károly 
személye még mindig nem volt 
olyan csalogató, mint a legelső 
vendég. A Népszabadság főszer-
kesztője már csak azért is lehetett 
bizonytalan pont, mivel a nyolc 
órától kezdődő szakest előtt még 
akad tennivaló bőven. 

A szakest látogatottsága, s ak-
tivitása az előző évekhez képest 

lefelé ívelő görbén ábrázolható. 
A pezsgő, és egyéb neve nincs 
(tényleg nincs) szesz folyt egyik 
asztaltól a másikig, miközben a 
játékos kedv először emelkedett, 
majd erősen csökkent, olyannyi-
ra, hogy végül a tavalyi nyertes, a 
harmadévfolyam vesztett. Hiába, 
elsőkből lesznek az utolsók (és 
nem fordítva)! 

Elérkezett a harmadnap, amit bi-
zonyára senki sem várt már kitörő 
örömmel, hiszen az előző kettőt (de 
az előző estét mindenképpen) ki 
kellett pihenni. Az időpontválasz-
tás sem volt túl kedvező, mivel Szel-
lő István előadása kora hajnalban, 
tíz órakor kezdődött. Követői vol-
tak Krakkó Ákos, és Budaházi Judit. 
Krakkó Ákos – aki pedig Balázshoz 
hasonlóan szintén fiatal, s a szak-
máról is tudogat valamit – sem volt 
elég vonzó. Így Uj Péter és az Index 
látogatotlansága sem meglepő.

Jelentésünk végén ahelyett, 
hogy összefoglalnánk az esemé-
nyeket, beszéljenek a képek!

Csendom Andrea

Mónus Anikó felvételei
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GARÁZS

A Medvék
A harmadik legnagyobb csillagkép 
az égen a Nagy Medve, melynek 
legismertebb része a Göncölszekér. 
A teljes konstelláció az Ursa Maior, 
vagyis a Nagy Medve, de Kínában 
Merőkanálnak, s van, ahol Ekének 
nevezik. Az idők folyamán számos 
történetet szőttek köré.

Az irokéz indiánok legendájában 
hét harcos üldöz egy medvét ta-
vasztól késő őszig. A vadászat akkor 
kezdődik, mikor az állat elhagyja 
barlangját, a Corona Borealist (Észa-
ki Korona). A medvét nem ölik meg 
addig, amíg be nem köszönt az ősz, 
ám az állat csontváza az égen ma-
rad a következő tavaszig, amikor a 
vadászat újrakezdődik. Más indián-
csoportok azonban egy hosszú far-
kú borzot láttak a csillagos égen.

Egy kínai legendában a csillag-
zat egy mérőedény, mely ínséges 
időkben élelmet juttat a rászoru-
lóknak. Európának ezen a részén, 
ahogyan hazánkban is, szekeret 
láttak benne.

Az ókori görögök szerint Héra, 
férje szeretőjét, Kallisztót medvévé 
változtatta, akit így fia vadászat köz-
ben majdnem megölt. Zeusz, hogy 
megmentse, az égboltra helyezte 
Kallisztót, és közös gyermeküket, 
Arkaszt, aki a Kis Medve (Ursa Minor) 
képében követi anyját éjszakánként. 

A Kis Medve csillagképet úgy 
hírlik, Kr.e. 600 körül alkotta meg 
Thalész, s érdekessége, hogy ben-
ne található az északi égbolt sark-
csillaga, a Polaris.

szöveg és kép: Csendom Andrea

Házireaktor
A globális felmelegedés nyomán 
két fontos technikai lehetőséget 
teremtettek a szakemberek az 
elmúlt években: kutatják a még 
inkább környezetbarát techno-
lógiákat s az alternatív energia-
forrásokat. Valamilyen alternatív 
energiaforrásról már mindenki 
hallott, sőt Debrecenben is ta-
lálkozhatunk lakóházak tetején 
napelemekkel, kicsit nyugatabb-
ra szélerőművel. Egy japán cég 
azonban nem mindennapi esz-
közzel lép az alternatív energia-
források piacára: mikro méretű 
nukleáris reaktort épít. 

A reaktort lakóépületek, kisebb 
ipari létesítmények saját energia-
ellátásra tervezték. 

A 200 kilowatt áramot fejlesz-
teni képes reaktor ideális válasz-
tás lehet egy lakótömb számára 
például, ahol nincsenek megelé-
gedve a helyi elektromos művek 
áraival. 

A reaktor szó hallatán mindeki-
nek Csernobil és a robbanás, jobb 
esetben Paks jut az eszébe, de 
mindenképen ott lebeg a felrob-
banás kockázata. A tervezésben 
külön fontos, hogy a reaktor biz-
tosítva van minden hibalehető-

ség és túlmelegedés ellen is, mű-
ködése teljes mértékben automa-
tizált. A forradalmian új technoló-
gia lényege a folyékony lítium-6, 
amelynek kiváló protonelnyelő 
képessége van, ezeket két csövön 
keresztül vezetik a maghoz. Az 
egész rendszer 40 évig képes mű-
ködni. A gyártó szerint  egyetlen 
kilowattóra csupán 5 cent (azaz 
körülbelül 8 és fél forint) kiadással 
jár, ezáltal közel felére csökkenti 
az elektromos áram költségét.

A cég idén tervezi az első re-
aktor felépítését lakóházba, majd 
2009-re nyitja meg a terméket 
az európai piac számára. A japán 
székhelyű cég már bizonyított 
más piacokon világszerte, így bi-
zakodva tekinthetünk a termék 
európai bevezetésére, kérdés, 
hogy mennyibe fog kerülni és a 
jelenlegi tömbházak alkalmasak-
e a beépítésre. Minden esetre ér-
demes belegondolni, hogy hány 
forintot spórolhatna évente – a 
jelenlegi energiaárakkal számol-
va – mondjuk egy Tócóskert mé-
retű lakótelep saját reaktorokkal, 
oktatási intézményekről, kórhá-
zakról nem is beszélve.

Bertók Balázs

Gonzo – vonzó
A debreceni Gonzo zenekar bizo-
nyára sokaknak ismerős, hiszen az 
elmúlt másfél évben egyre sikere-
sebbé és országszerte ismertekké 
váltak. Az együttes kiforrott zenei 
stílusa – alternative brit pop, in-
die – hat év alatt formálódott ki. 
2002-ben Stumpf Árpád énekes 
hozta össze az akkor még négy 
tagból álló és csak magyar szá-
mokat játszó Gonzo zeneakart. 
Bár 2003-ban a Dyga Zsombor 
által rendezett Tesó című magyar 
nagyjátékfilmben felcsendült há-
rom számuk, a zenekar tagjainak 
mégis különváltak útjaik. Egy év 
kihagyás után új tagokkal, még 
mindig magyar nyelven, de vado-
natúj számokkal és feszesebb ze-
nei vonallal élt tovább a zenekar. 
2005-ben több zenei fesztiválon 
is felléptek, és egy demofelvételt 
is készítettek, azonban ez a for-
máció sem maradt végleges.

2005 végére lett végleges az 
arculat: új zenészekkel (Stumpf 
Árpád – ének, gitár, Fazekas Zol-
tán - baszusgitár, Varga András – 
ének, gitár, Horváth Róbert – dob, 
Csatlós Pál – sampler), és ezúttal 
már angol nyelvű számokkal. Az 
előző formációkban csak nyo-
mokban jelen lévő elektronika 
hangsúlyosabb szerepet kapott. 
Két-három hónap munkája után 
már kész koncertanyaggal léptek 
fel a fiúk – eleinte csak Debrecen-
ben, azonban mára már vidékről 
és a fővárosból is több meghívást 
kapnak.

A sikert a 2007-es év vége 
hozta meg számukra, amikor 
is beneveztek az ABC (Austrian 
Band Contest / International Live 
Award) tehetségkutató verseny-
re, ahol Közép-Európa tehetséges 
és feltörekvő zenekarai vehetnek 

részt. Átlagosan 400 zenekar méri 
össze „zenei tudását” a több mint 
20 selejtezőn, számos elődöntőn 
és a legjobbak egy nagyszabású, 
szabadtéri bécsi döntőn.

A hazai fordulón, pop/rock ka-
tegóriában legtöbb szavazattal 
jutott tovább a Gonzo a bécsi for-
dulóra, amelyet január 27-én ren-
deztek, és amely szintén tovább-
jutással zárult. Az elődöntő már-
cius 22-én lesz Bécsben. Ott már 
csak a legjobb harminc csapat 
vesz részt. A zenekar két buszt is 

indít a városnézéssel egybekötött 
koncertre. Erre bárki jelentkezhet, 
aki szeretne a zenekarnak szur-
kolni, és velük együtt bulizni. Az 
utazás ára minimális, s tartalmaz-
za a belépő árát is.

2008-ban felgyorsultak az ese-
mények. A fiúk elkészítették első 
nagylemezüket. A korong 11 dalt 
tartalmaz. Ezek mindegyikére a 
britpop / indie / alternatív rock 

a jellemző, amelyben a kornak 
megfelelő újhullámos hangsze-
relés és a modern tánczenében 
ismert stílusjegyek keverednek.  
Nem sokat kell már várnunk a 
klipre sem, már zajlanak az előké-
születek, hamarosan indul a for-
gatás. Megállapodás született az 
egyik hazai zenecsatornával is a 
klip játszásáról.

A sikerek után újabb elismerés 
következett, ugyanis nemrégiben 
felvette velük a kapcsolatot a Hea-
ven Street Seven basszusgitárosa, 

Németh Róbert, és felkérte őket a 
koncertturnéjuk előzenekarának. 
Persze a fiúk igent mondtak, így 
több HS7 turnéállomáson is talál-
kozhatunk majd velük.

Debrecenben április 11-én, az 
Unpluggedban mutatják be a nagy-
érdeműnek az új korong dalait; 
mellettük vendégzenekarként fel-
lép majd a budapesti Supersonic. 

Fazekas Anita

Nem minden igaz, ami…
Umberto Eco: Baudolino

Amint kinyitottam, tudtam, 
hogy egy csodavilágra tártam a 
fekete könyv fedelét. Umberto 
Eco Baudolinója mesékkel teli vi-
lágba vezet minket álmodozásai 
révén, s feltárja a narkotikumok-
tól bódult agy kalandozásait is.

Baudolino ifjúkorától kezdve 
Barbarossa Frigyes udvarában 
szolgál. A „Rőtszakállú” felfigyel 
rá ugyanazért, amiért mindenki 
más – fantasztikus mesélőtehet-
sége miatt. És Baudolino való-
ban meséket regél, olyanokat, 
amelyek hihetetlenek, de mégis 
áhítattal hallgatják őt az embe-
rek. Az uralkodó kitaníttatja a na-
gyotmondó fiút, majd az útra kel 
barátaival, hogy megtalálja János 
pap országát. Ám az odavezető út 
kalandokkal teli és veszélyekkel 
övezett. A kis csapatra ezernyi kü-
lönös lény, furcsa ember és ször-
nyű szörny feni a fogát. Azonban 
csodás körülmények közepette 
– és Baudolino furfangjának kö-
szönhetően – mindig megmene-
külnek. Nikétasz, a bizánci biro-

dalom történetírója sem hiszi el 
teljesen Baudolino meséit, mégis 
készségesen papírra veti a főhős 

történetét, cserébe azért, hogy 
megmentette az ő és családja 
életét.

Halvány a határvonal igaz s ha-
mis, valóságos s valótlan között. 

Baudolino fejében nem is létezik 
ez a határvonal. De a mienkben, 
az olvasókéban igenis jelen van, 
és ez késztet arra bennünket, 
hogy disztingváljunk, mi a mese, 
és mi a történelem. Ezt azon-
ban csaknem lehetetlenné teszi 
a könyv, ezért hát nem is tehet 
másként az olvasó, mint megadja 
magát, s csak sodródik a csodavi-
lágban. 

Tényszerű és történelmi ada-
tokkal tűzdelt mese, amiben részt 
vehetünk, ha beleássuk magunkat 
a regénybe. Felfedezhetjük a tizen-
kettedik század világát, e század 
embereinek gondolkodásmódját. 
Nemcsak a világok közötti különb-
ségek a feltűnőek (csodás és valódi 
színterek jelennek meg a műben), 
de az emberek látásmódja is ép-
poly’ sokféle.

„Nem minden igaz, ami írott.” Ta-
lán sokszor jobb lenne vigyáznunk 
arra, hogy mi a valódi abból, amit 
hallunk, vagy abból, amit látunk, 
vagy éppenséggel abból, amit ol-
vasunk…

Kapus Gina

KÖNYVMOLY

TUDOMÁNY
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Ikonok – akikre érdemes felnézni
Idén Ázsiába költözik a sportvi-
lág. Augusztus 8-ától 24-ig Pe-
kingben táboroznak majd a leg-
kiválóbb sportolók, hogy négy 
év után újra eldöntsék, kik ér-
demlik meg a világ talán legna-
gyobb becsben tartott trófeáját: 
az olimpiai bajnokságot. Mi is 
visszaszámlálunk, sorozatunk-
kal felidézzük a legfelejthetet-
lenebb pillanatokat, a legszebb 
győzelmeket, a legérdekesebb 
történéseket, a legnagyobb csa-
lódásokat, a magyar csapat sze-
replését.

Kár lenne arról vitát nyitni, kik a 
legmeghatározóbb magyar olimpi-
konok. Nem is ez a cél, és kiemelni 
sem lenne ildomos senkit, hiszen 
annyian vannak, akikről érdemes 
megemlékezni. De minden embert, 
így a sportolót is az eredményei jel-
lemeznek. Ők azok, akik példakép-
pé válnak az idők során, akik hatá-
sára egy-egy kisfiú, kislány elkezd 
sportolni. Ők az ikonok.

Gerevich Aladár kívánkozik első 
helyre. Igazán balszerencsés volt: 
ereje teljében volt, mikor a máso-
dik világháború miatt két olimpia is 
elmaradt (ekkor már nem háborúk 
maradtak el az olimpia miatt, ha-
nem éppen fordítva) 1940-ben és 
’44-ben. Páratlan pályát futott be, 
a mai napig nem tudta megdön-

teni senki a rekordját: hét olimpi-
ai aranyéremmel büszkélkedhet. 
Kardvívásban egy egyéni és hat 
csapataranyat szerzett. 1910-ben 
született, utolsó aranyérmét 1960-
ban nyerte. Emellett természetesen 
sem Magyarországon, sem pedig a 

világbajnokságon nemigen tud-
ták legyőzni. Remek pedagógus is 
volt, tanította is saját vívásnemét 
(sőt, párbajtőrözött is), tanítványai 
körében nagy népszerűségnek ör-
vendett.

A pástot elhagyva vízre szál-
lunk, és előrehajózunk az időben. 
Egészen pontosan 1996-ba, Atlan-
tába. Kolonics György ott szerez-

te első aranyérmét, s azóta még 
egyet és megszámlálhatatlan vi-
lág és Európa-bajnoki aranyat, 
ezüstöt, bronzot. Világcsúcstartó: 
nem szerzett nála több világbaj-
noki aranyat egy kenus sem. 35 
évesen az ötödik (!) olimpiájára 

készül elmaradhatatlan párjával 
Kozmann Györggyel. Mindezek 
mellett az egyik legszellemesebb 
nyilatkozó az egész magyar csa-
patból (a kajak-kenu szakágból 
is kiemelkedik, pedig ők az egyik 
leghumorosabb népség a magyar 
csapaton belül).

Az egyik – ha nem a – legössze-
tettebb sportág, az öttusa örökös 

bajnoka Balczó András. Ha meg-
kérdeznénk egy pályája kezdetén 
álló fiatal öttusázót, ki a példaké-
pe, bizton állíthatom: Balczót ne-
vezné meg (talán még Vörös Zsu-
zsát). Egyéniben egyszeres, csa-
patban kétszeres olimpiai bajnok, 
világbajnokságon pedig ötször 
bizonyult mindenkinél jobbnak 
mind egyéniben, mind csapatban. 
Érdekes módon került kapcsolat-
ba az öttusával: 1955-ben még 
vékony, rosszul táplált fiú volt, de 
Benedek Ferenc edző egy orszá-
gos versenyen felfigyelt rá, és a 
fiú érettségije után (a Református 
Kollégiumba járt) Budapestre vit-
te, ahol útnak indulhatott egy cso-
dálatos pálya.

Fiatalok körében kevésbé ismert 
Elek Ilona neve, aki amúgy zongo-
raművész szeretett volna lenni. A 
Zeneművészeti Főiskolán végzett, 
végül mégis kétszeres olimpiai baj-
nok tőrvívó lett belőle. Talán nem 
is az aranyérmek száma a mérvadó, 
hanem a köztük eltelt idő. Elsőre 
ugyanis 1936-ban, Berlinben, má-
sodjára pedig 1948-ban, London-
ban akasztották a nyakába a legfé-
nyesebb medáliát. (Négy évvel ké-
sőbb, Helsinkiben pedig hajszállal 
lett „csak” második.)

Bár nem magyar, de mégis meg 
kell említeni Hisam el-Geruzs nevét. 
A marokkói futó 1500 méteren At-

lantában óriási előnnyel vezetett a 
döntőben, amikor elesett. Végig-
nézte, ahogy más győz helyette. 
2000-ben, Sydneyben az utolsó 
száz méteren hajrázták le, ezüst-
érem került a vitrinjébe. De aztán 
Athénban megmutatta mindenki-
nek! 12 századmásodperccel (szin-
te mellbedobással) nyert, majd el-
terült a földön marokkói zászlóval 
beborítva. „Kicsi a rakás” alapon a 
többi futó gyerekként ölelgette, 
csókolgatta, ő pedig a kitartás gyü-
mölcsét ízlelgetve fogadta a gratu-
lációkat. 

Rajtuk kívül még fel lehetne 
sorolni ezernél is több olimpikont 
(és mint sportemberek, érdemes 
felnézni rájuk). Botorság lenne ki-
hagyni bármelyik összeállításból 
Papp Lászlót, akit méltatni sem 
kell, Egerszegi Krisztinát, akinek 
egy 1992-es rekordját tavaly dön-
tötték meg, vagy Hegedűs Csaba 
birkózót, aki a századik olimpiai 
aranyérmet szerezte hazánknak 
(és míg odáig eljutott, mindenkit 
két vállra fektetett). Janics Natasát, 
Kovács Katalint, akik mindenféle 
ellenszenvüket félretéve közösen 
győzték le a világot, vagy azokat, 
akik nem győztek ugyan, de meg-
mutatták, hogy miért szeretjük az 
olimpiát. Azokért az emberekért, 
akiket ott látunk.

Moldován Tünde

Huszti Kitti montázsa

Poros kerekek
Debrecenben sok éves múltra te-
kint vissza a salakmotorozás, úgy 
versenyzői szempontból, mint 
a közönség által is közkedvelt, 
gyakran látogatott események 
egyikeként. Kónya Sándorral, a 
Hajdú Speedway Club egyik fia-
tal tehetségével, beszélgettem 
arról, mi szükséges e technikai 
sportág megismeréshez, illetve 
ahhoz, hogy manapság valaki-
ből salakmotoros váljon.

A salakmotorozásról annyit kell 
tudni, hogy 500 cm³-es kétkerekűek 
versenye, melyeknek teljesítménye 
70–80 lóerő között van – kezdte 
Kónya. A kuplung és gázkarok mel-
lett fékkar nem található rajta, csak 
a motorfék fogja kicsit visszalassí-
tás alkalmával a járművet, illetve a 
versenyző a lábtartó megdöntésé-
vel tud kisebb sebességet elérni, 
azonban ezt nagy tempó mellett 
nem érdemes alkalmazni.

A mai salakmotorban két típust 
különböztetünk meg – folytatta, 
melyek leginkább csak árfekvésük-
ben térnek el egymástól. Teljesít-
ményre szinte ugyanazok, csak a 

versenyzőtől függ, hogy számára 
melyik alkalmasabb. Az olcsóbb 
kategória a Java motor, amely cseh 
eredetű, a másik az úgynevezett 
GM olasz motor, amelyhez már mé-
lyebben a zsebbe kell nyúlni.

Ha valaki mégis kedvet kap a 
veszélytelennek egyáltalán nem 
mondható salakmotorozáshoz, ér-
demes azt egészen kicsi korban el-
kezdeni 80 cm³-es motorokkal, me-
lyekről később 125 és 250-es jármű-
vekre lehet átülni, amelyek esetében 
felső korhatár végül is nincs.

Ebben a sportágban jó szponzor 
nélkül, aki a motorról, felszerelésről, 
versenyeztetésről gondoskodik, le-
hetetlen érvényesülni, nekem is ők 
teszik lehetővé, hogy a felkészülési 
körülmények megfelelőek legyenek, 
és gyermekkori álmom teljesülhes-
sen – mondta a leendő versenyző.

A Gázvezeték utcai pálya ez év 
elején magánkézbe került, és a klub 
előreláthatólag már csak két évig 
használhatja a pályát, így az is csak 
támogatók segítségével lehetsé-
ges, hogy ez a közkedvelt sport ne 
tűnjön el Debrecen városából.

Varga Eszter

Kónya Sándor magánarchívumából

„Harcoljatok, harcoljatok!”
A Debreceni Hoki Klub OB II-es 
csapata az utóbbi négy szezon-
ban országos bajnoki címmel 
büszkélkedhetett. Idén sajnos 
elmaradt az ünneplés, ugyanis a 
fiúk vereséget szenvedtek a dön-
tőben a Dunaújvárosi Jégtörők 
csapata ellen, így lecsúsztak az 
aranyéremről.

A 9-3-as debreceni gólzáport 
követően Dunaújvárosban került 
sor újabb mérkőzésre. Idegenben 
nem sikerült ismét bizonyítania a 
csapatnak, így a két győzelemig 
tartó döntősorozatban még egy 
utolsó párharc következett.

A döntő mérkőzését hazai közön-
ség előtt játszotta a DHK március 9-
én. A csörgőkkel, dudákkal érkező 
debreceni szurkolók megtöltötték 
a lelátó sorait. Az utánpótlás- csa-
patban játszó gyerekek mezükben 
szaladgáltak majd feszülten figyel-
ték a meccset az első sorból.

Idős és fiatal, férfi és nő, vegyes 
közönség, egy azonban közös ben-
nük, szurkolni jöttek, lelkesíteni a 
csapatot vagy éppen nemtetszé-
süket kinyilvánítani egy-egy hely-
telennek ítélt bírói döntést köve-
tően. Utóbbira elég sűrűn akadt 
példa. Jöttek sorban a kétperces 
vagy hosszabb kiállítások, sokszor 
érthetetlenül. Ami biztos, a bírók 
nem a debreceniek oldalán álltak. 
A DHK játékosai 28, míg a Jégtörők 
16 percet töltöttek összesen a bün-
tetőpadon.   

Az első harmadban a debrece-
niek lerohanták az ellenfelüket, 
így 1-3-mal zárult a nyitó játékrész. 
A második harmadban sorra ma-
radtak ki a ziccerek hazai oldalon, 
míg a dunaújvárosiak magabizto-
san értékesítették a helyzeteiket, 
több gólos előnyre tettek szert. A 
harmad vége előtt nem sokkal egy 

gólra feljöttek a mieink, majd az 
utolsó percben hosszas kihagyás 
után ismét emberelőnyhöz jutott a 

DHK, ami már áthúzódott az utolsó 
játékrészbe is. Itt még volt esély az 
egyenlítésre, de a Jégtörőknek is-
mét sikerült elhúzniuk. A hazaiak a 
kapus lehozásával is próbálkoztak, 
de a mérkőzés végéig tovább nőtt 
a különbség, így a végeredmény  9-
6, a dunaújvárosiak javára.

A mérkőzés után, a legeredmé-
nyesebb játékosnak járó díjat, a 
DHK csapatkapitánya, György Ist-
ván  (fl képünkön) kapta.

A szurkolók lelkesedését nem 
törte le az eredmény és a meccs 
után a vesztesnek is kijáró tiszte-
lettel még percekig éltették csa-
patukat – jelezve, hogy számukra 
az eredménytől függetlenül ők 
a győztesek. Várjuk a következő 
idényt, hogy ismét szurkolhassunk 
a Debreceni Hoki Klubnak.

szöveg és kép: Mónus Anikó


